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Предавања ће се одржавати средом са почетком у 18.00 часова,  у сали 301 F на трећем 
спрату зграде Математичког института САНУ, Кнез Михаилова 36/III, (зграда преко 
пута главне зграде САНУ). 
 
Среда,  2 март 2011 у 18 сати                     1144  предавање 
Др Бранко Сарић, Висока школи техничких струковних студија у Чачку. 
Једно решење проблема сингуларитета и перихелиа 
 
Њутнов  гравитациони концепт, који описује са довоqном тачношћу, упркос неким актуелно 
нерешеним питањима унутар њега, Сунчев планетарни сyстем, преко Кеплерових закона 
планетарних кретања, је фундаментални закон класичне механике. Прво нерешено питње, 
засновано на чистој теорејској основи, је такозвани проблем сингуларитета. Наиме, на основу 
математичког модеала кретања две материјалне тачке истих маса у пољу дејства Њутнове 
централне гравитационе силе, када се правац кретања материјалних тачака поклапа са правцем 
дејства силе, лако се да видети да апсолутне вредности свих релевантних физи~ких вели~ина, 
као {то су брзина, сила, кинетичка и потенцијална енергија, у граничном случају када узајамно 
растојање материјалних тачака тежи нули, теже бесконачности. Друго нерешено питање, које је 
чисто енпиријске природе, је проблем перихела. Наиме, експериментално је потвр|ено да 
перихел Меркурове орбите се помера у равни њеног планетарног кретања око Сунца. Другим 
речима, сва планетарна кретања, у Сунчевом планетарном систему, одступају од Њутновог 
математичког модела гравитације. Сходно томе, да би се симултано решила ова два актуелмо 
нерешена проблема унутар Њутновог гравитационог концепта, циљ рада је модификација самог 
Њутновог гравитационог модела. 
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Среда, 9 март 2011 у 18 сати                      1145  предавање 
Пероф. др Владимир Д. Стевановић, Универзитет у Београду, Машински факултет 
РАЗВОЈ И ПРИМЕНА НУМЕРИЧКЕ МЕХАНИКЕ ВИШЕФЛУИДНИХ СТРУЈАЊА 
 



Нумеричка механика вишефлуидних струјања (Цомпутатионал Мулти-Флуид Дyнамицс - 
ЦМФД) за вишедимензионална струјања течности и гаса је област која се интензивно развија. С 
обзиром на комлексност и различитост двофазних струјања течности и гаса, даљи развој 
моделирања двофазних струјања, закона размене између фаза и нумеричких метода је потребан 
у циљу добијања ефикасних ЦМФД метода опште намене, које би биле примењиве за широки 
опсег техничких и технолошких услова.  
 Приказан је оригинални приступ различитим аспектима ЦМФД моделирања. Заснован је 
на приступу вишефлуидног моделирања, развоју потребних модела за размену масе, количине 
кретања и енергије између фаза и развоју одговарајућих нумеричких метода за ефикасно 
решавање билансних једначина модела. Билансне једначине масе, количине кретања и енергије 
се постављају за више флуидних струја, зависно од проблема који се решава. Велике разлике 
густина и других термо-физичких параметара фаза у двофазном струјању постављају строге 
услове стабилности и тачности примењеним нумеричким методама решавања. Нумеричке 
методе треба да су примењиве како за дисперзна вишефазна струјања, тако и за раздвојена 
струјања са кретањем разделне површине. Поља брзина и притиска се решавају СИМПЛЕ 
методом корекције притиска која је прилагођена условима вишефазних струјања. За решавање 
транспортних једначина скаларних параметара приказане су имплицитна и експлицитна 
метода. Имплицитна метода је погодна за стационарне и споре прелазне режиме, без 
пропагације оштрих фронтова. Експлицитна метода, заснована на праћењу кретања флуидних 
делића је нумеричка шема трећег реда тачности. Развијена је у циљу предвиђања пропагације 
фронтова скаларних параметара, као и за проблеме са праћењем пропагације разделних 
површина фаза.  
 Могућности развијеног метода се показане на примерима решавања стандардних 
проблема, као и реалних инжењерских проблема. Решавање стандардних пробема обухвата 
предвиђање кретања границе кључања, пропагације поплавног таласа при лому бране, 
сепарације у почетку хомогене двофазне мешавине у посуди, струјања капи, паре и течног 
филма око преграде у струјном каналу, као и кризе размене топлоте при кључању у великој 
запремини. Решења инжењерских проблема обухватају стационарна и прелазна двофазна 
струјања у генераторима паре и испаривачима, колекторима размењивача топлоте за 
испаравање расхладних флуида, као и кондензације паре у затвореним цевима уз присуство 
некондензујућих гасова. Добијени резултати су верификовани поређењем са измереним 
вредностима и расположивим аналитичким решењима. Изложени нумерички резултати 
показују да је развијени ЦМФД метод за вишефазна струјања користан и робустан алат за 
симулације и анализе струјања флуида у компонентама различитих геометрија и при 
различитим термо-хидрауличким процесима. Добијени резултати су подршка пројектовању 
опреме, дијагностици радних услова и сигурносним анализама у енергетској, хемијској и 
процесној индустрији.    
 
 
Среда,  16 март 2011 у 18 сати                      1146  предавање 
Prof. dr Zivorad Tomovski, St.Cyril and Methodius University of Skopje ,  Faculty of Mathematics 
and Natural Sciences, Institute of Mathematics, Macedonia  
Fractional and Operational Calculus with generalized Mittag Leffler functions 
and Applications  
 



 

 

 



 
 
 
Среда,  23 март 2011 у 18 сати                     1147  предавање 
Проф. др Михаило П. Лазаревић, Катедра за механику, Машински факултет, Универзитет у Београду, 
Примена рачуна нецелобројног реда у мехатроници и теорији управљања: 
нови резултати  
 
У последњих неколико година, постоје значајне истраживачке активности у вези са применама 
рачуна нецелобројног реда  (РНР)  у  мехатроници и у теорији управљања. У овој презентацији 
сасвим нова процедура теста стабилности се предлаже за пертурбоване (не) линеарне 
(не)хомогене системе нецелобројног реда са/без временског кашњења.Резултати из области 
стабилности на коначном временском интервалу и практичне стабилности  проширени су на 
(не)линеарне, непрекидне системе нецелобројног реда( са временским кашњењем) који су дати 
у простору стања. Довољни услови стабилности на коначном временском интервалу и 
практичне стабилности за дату класу система су добијени применом генерализованих 
Гронвалових неједнакости. Посебно, претходни резултати могу се применити за стабилизацију 
мехатроничког система, где се појављује кашњење у систему управљања αPD типа. Осим тога, 
PDα  тип управљања путем итеративног учења са повратном спрегом (ИЛФЦ) је предложен за 
класу линеарног система  нецелоборојног реда. Када структура система није позната или када 
се многи параметри  не могу утврдити, ИЛЦ се може применити. Шема управљања путем 
учења обухвата две врсте закона управљања: PDα  управљање у повратној спрези и PDα  закон 
управљања у директној грани. Довољан услов за конвергенцију предложеног ИЛЦ је дат 
одговарајућом теоремом која је доказана. Коришћењем повратне спреге, контролер обезбеђује 
бољу стабилност система и  одржава грешку стања унутар  датих граница. Даље, овде  ће  бити 
представљени и  нови алгоритми ПИД  управљања који су засновани на примени  (РНР)  датим 
мехатроничким системом за производњу техничких гасова, тј. производњи криогених гасова. 
Циљ је да се  нађе оптимално подешавање за фракциони PI Dα β  контролер како би се испунили  
дати  пројектни захтеви  за затворени систем управљања, узимајући при томе у обзир 
предности нецелобројног реда као и особина течног  техничког гаса. Даље,показује се да 
активно управљање нелинеарних вибрација композитне smart греде се може добити 
коришћењем одговарајућих PI Dα β  контролерa где се очитавање података и управљање  добија  
коришћењем пиезоелектричних сензора и актуатора. 
Најзад, разматраће се и генерализовани сплајнови ( Б-сплајн нецелобројног реда) и друге 
конструкције таласића нецелобројног реда, где се може изградити база таласића 
параметризацијом континуирано променљивог параметра  α. На тај начин, технике  таласића 
нецеобројног реда постају веома корисне алатке за спровођење  анализа сигнала посебно у 



стварном животу за недеструктивна  тестирања, које побољшавају већ постојећу опрему за 
тестирање са напредном обрада сигнала – отклањање шума, појачање  и груписање 
оригиналног сигнала. 
 
Среда,  30  март 2011 у 18 сати                      1148  предавање 
Проф. дрр Стеван МАКСИМОВИЋ, дипл. инж., Војнотехнички институт, Сектор за ваздухопловство 
НЕКИ АСПЕКТИ АНАЛИЗЕ ЧВРСТОЋЕ АВИОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА СА 
АСПЕКТА ЗАМОРА И МЕХАНИКЕ ЛОМА 

Апстракт: Заморни век конструкција се у општем случају може поделити у две фазе и то: (1) до 
појаве иницијалних оштећења и (2) за време ширења прскотине. Код конструкција где су 
доминантне пластичне деформације што у основи подразумева кратак заморни век ширење 
прскотине чини доминантни део заморног века. Код конструкција са дугим заморним веком 
доминирају еластичне деформације број циклуса до појаве иницијалног оштећења представља 
основни део замора. Чак и у случајевима код елемената конструкција где су номинални напони 
еластични по правилу се јављају пластичне деформације у зонама концентрације напона. Стога 
се у општем случају анализа заморног века може проучавати као два независна процеса и то: 
први, до појаве иницијалног оштећења и други, за време ширења прскотине. Математички 
модели за проучавање ова два процеса су потпуно различита. За фазу процене века до појаве 
иницијалних оштећења се по правилу користе добро познате е-N и цикличне S-N криве док се 
за анализе ширења прскотине користе, по правилу, конвенционални закони ширења исказани 
преко градијента ширења прскотине у зависности од фактора интензитета напона. 
 Пажња у овом разматрању је усмерена на развој прорачунских метода за анализу 
чврстоће конструкција са иницијалним оштећењима са аспекта механике лома и замора. 
Разматране прорачунске методе су засноване на коришћењу конвенционалних сингуларних 
коначних елемената за одређивање фактора интензитета напона са одговарајућим законима 
ширења прскотине у којима су укњучени и различити ефекти у оквиру спектра оптерећења. За 
анализу ширења прскотине коришћена су два приступа: (1) конвенционални и (2) на бази 
Густине Енергије Деформације (ГЕД).  

Када се ради о процени века елемената конструкција до појаве иницијалних оштећења у 
домену малоциклусног замора користе се релације за које је потребно познавање 
малоциклусних карактеристика понашања материјала које се одређују експериментално. За 
анализу ширења прскотине односно за процену преосталог века конструкција могу се 
користити два приступа. Први се заснива на конвенционалним законима ширења прскотине 
попут Парисовог закона ширења прскотине где су неопходне експериментално одређене 
динамичке карактеристике материјала. Други приступ за анализу ширења прскотине се базира 
на коришћењу методе густине енергије деформације. Код овог приступа се за анализу ширења 
прскотине користе малоциклусне карактеристике материјала, односно користе се исте 
карактеристике материјала као и за процену века до појаве иницијалних оштећења. Значи код 
овог приступа нису потребне нове експериментално одређене динамичке карактеристике 
материјала попут Парисових константи. 

Да би се сагледала и упоредила ова два приступа укључени су и одговарајући нумерички 
примери. Примарна пажња се односила на проблеме пројектовања везе крило-труп авиона. 
Прорачунске процедуре за анализу ширења прскотина и процене преосталог века, користећи 
оба поменута приступа, су примењене како код везе крило-труп тако и код других елемената 
конструкције авиона. Резултати прорачунских процена века су упоређени са одговарајућим 
експерименталним резултатима. 
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